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ATA 002 - Ata da segunda Reunião Plenária da Pós-Graduação em Gestão de 1 

Organizações, Liderança e Decisão/MESTRADO PROFISSIONAL, realizada às 2 

11 horas e 30 minutos do dia 10 de maio de 2019, na sala 204 do Setor de 3 

Ciências Sociais Aplicadas, sito à Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, sob a 4 

Presidência do Professor Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa 5 

PPGOLD, com as presenças dos professores permanentes: Guilherme Francisco 6 

Frederico (vice-coordenador), Adalto Acir Althaus Junior, Claudimar Pereira da 7 

Veiga, Eduardo Alves Portela Santos, Egon Walter Wildauer, Gustavo Valentim 8 

Loch, José Roberto Frega, Marcos Wagner da Fonseca, Paulo Marcelo Ferraresi 9 

Pegino, Rodrigo Oliveira Soares e Simone Cristina Ramos. O Presidente 10 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião pela seguinte ordem: 1) Informes - a) 11 

Reunião CAPES – Por demanda da CAPES, o vice-coordenador do PPGOLD, 12 

Guilherme Francisco Frederico, viajará a Brasília no próximo dia 10 de junho. Ele 13 

representará o mestrado em virtude da agenda já comprometida do coordenador, 14 

que o cumprimentou e agradeceu pela disponibilidade. b) Fábrica de 15 

Conhecimento: Rádio UniFM – Estreou no dia 06 de maio o programa “Fábrica 16 

de Conhecimento”. Transmitido todas as segundas-feiras pela Rádio UNIFM, das 17 

12h30 às 13h, o programa é apresentado pelo coordenador Cassius Tadeu 18 

Scarpin, abrangendo temas ligados à área de tecnologia. Cassius convidou todos 19 

os membros do PPGOLD a participarem. Segundo o ele, o programa é uma 20 

excelente oportunidade para abrir portas aos mestrados PPGOLD, PPGADM e 21 

aos trabalhos realizados na Universidade Federal como um todo, tendo recebido 22 

repercussão bastante positiva. c) Processo Seletivo PPGOLD 2019 – Estão 23 

abertas a partir de hoje (dia 10 de maio) as inscrições do Processo Seletivo 24 

PPGOLD para a turma de 2019. Todas as informações e documentos referentes 25 

ao processo foram disponibilizadas no site do programa (acessível em: 26 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/). Os alunos terão até o dia 01 de agosto para 27 

concluírem suas inscrições, devendo buscar previamente os professores para 28 

obtenção da carta de intenção de orientação (cujo modelo também está disponível 29 

na página do programa). Nos próximos dias os professores gravarão vídeos de 30 

divulgação, os quais serão compartilhados em redes sociais como Facebook e 31 

LinkedIn. d) Cadastro ANPAD – O PPGOLD será cadastrado e divulgado como 32 

programa utilizador do Teste ANPAD, o que permite acesso direto às notas dos 33 

futuros candidatos a vagas no Mestrado. A documentação necessária já foi 34 

recebida pela secretaria, que fará o encaminhamento nos próximos dias. e) 35 

Abertura de caixa Sei PPGOLD – A secretaria está ativamente buscando a 36 

abertura da caixa Sei PPGOLD, de modo que os processos do programa possam 37 

tramitar adequadamente. Após diversos contatos com o Centro de Computação 38 

Eletrônica da Universidade e também com a PROGEPE (Pró-reitoria de Gestão de 39 

Pessoas), o pedido foi encaminhado a Ademir Junglos, coordenador da divisão de 40 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppgold/
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Governança e Riscos, o qual foi apontado como gestor do sistema dentro da 41 

Instituição. A secretaria aguarda novas instruções. f) Ajuste curricular – 42 

Atendendo à solicitação da Pró-reitoria dos Programas de Pós-graduação 43 

(PRPPG), as ementas das disciplinas de Seminários I, II e III foram 44 

complementadas, indicando claramente seus objetivos e em quais etapas do 45 

curso devem ser aplicadas. O novo texto foi submetido ao crivo da PRPPG e 46 

aguarda reavaliação. 2) Homologação da ata da Reunião 001 – Já submetido 47 

aos membros presentes na reunião anterior para assinatura, o documento foi 48 

homologado. 3) Definição dos membros do Colegiado PPGOLD (titulares e 49 

suplentes de cada linha) – Na condição de coordenador e vice, os professores 50 

Cassius Tadeu Scarpin e Guilherme Francisco Frederico são membros natos do 51 

Colegiado PPGOLD, conforme resolução Nº 32/17 do Conselho de Ensino, 52 

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná (CEPE). Após 53 

deliberação, os presentes definiram por unanimidade que cada linha de pesquisa 54 

terá um representante e um suplente. Na linha de Operações e Sistemas de 55 

Decisão o representante e suplente são Thiago Andre Guimarães e Eduardo Alves 56 

Portela Santos, respectivamente. O representante e o suplente na linha de 57 

Decisões em Finanças e Mercados Financeiros são Rodrigo Oliveira Soares e 58 

José Roberto Frega. O representante da linha de Competências Organizacionais e 59 

Decisão será Claudimar Pereira da Veiga, atuando Paulo Marcelo Ferraresi 60 

Pegino como seu suplente. Novamente, de acordo com o estabelecido pela 61 

resolução Nº 32/17 do CEPE, os alunos terão representação equivalente em 62 

número a 1/5 do Colegiado após o ingresso no mestrado. 4) Inclusões – a) 63 

Aprovação de afastamento de docente para Pós-doutoramento – O professor 64 

José Eduardo Pécora Junior solicitou a aprovação de seu afastamento para o ano 65 

de 2020 em função de seu pós-doutoramento. O pedido foi deliberado pelos 66 

membros do PPGOLD e aprovado sem ressalvas. Com todos a favor, o 67 

coordenador referendou a decisão, que seguirá ao relator do processo, José 68 

Roberto Frega, para novas providências e tramitação via sistema SEi. b) Nova 69 

reunião plenária – Os presentes deliberaram sobre a realização de uma nova 70 

plenária após a finalização do processo seletivo 2019. De comum acordo, uma 71 

data será definida nos próximos encontros. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 72 

Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Igor 73 

Pankiewicz, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será por todos assinada 74 

eletronicamente.  75 
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